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Rittal Flex-Block

Snelle montage van sokkels – zonder gereedschap
De nieuwe Flex-Block van Rittal is veel meer dan een gewone sokkel. Hij overtuigt als
alternatief voor sokkels in plaatstaal op vlak van flexibiliteit en snelle montage. Dit
innovatieve toebehoren uit kunststof biedt intelligente functiecompartimenten voor
bodem en dakopbouw van schakelkasten – zonder nood aan enig gereedschap.
Wat functionaliteit betreft hebben schakelkasten duidelijk nog potentieel, dat bewijst Rittal met
de ontwikkeling van de Flex-Block. De uitvinder van de standaard schakelkast stelt een nieuw
concept van functiecompartimenten voor, dat dankzij een gereedschapsloze montage garant
staat voor een snellere schakelkastsamenstelling. Het nieuwe snelmontagesysteem uit
kunststof vult het huidige assortiment plaatstaalsokkels aan.
Daar waar sokkelelementen met hoekstukken en panelen uit plaatstaal voorheen enkel
tijdrovend in elkaar geschroefd konden worden, kan de Flex-Block worden samengesteld door
het snel in elkaar klikken van de modules. Deze bestaan uit stabiele hoekstukken en -covers
en panelen uit kunststof, inclusief montagerails in plaatstaal met Rittal’s beproefde
perforatiesysteem.
De montage aan het kastframe wordt zoals gewoonlijk van buiten naar binnen uitgevoerd.
Aangezien het Flex-Block perforatiepatroon binnenin overeenstemt met het horizontale TS 8
kastprofiel kunnen dezelfde accessoires worden gebruikt. Stelvoeten en transportwielen
kunnen onderaan eenvoudig in de hoekstukken geschoven worden. Wanneer de
schakelkasten met een heftruck verplaatst worden, kunnen panelen en montagerails
eenvoudig worden weggenomen, of ter plaatse gemonteerd. Meerdere Flex-Blocks kunnen
met behulp van verbindingsclips stabiel aan elkaar worden gekoppeld.
Naast de functie als sokkelelement met verbeterd kabelbeheer kunnen zowel in de bodem als
op het dak bijvoorbeeld ook oplossingen voor klimaatcontrole worden voorzien.

RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
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Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten (voorheen Litcos) tot de fysieke data- en
systeembeveiliging voor IT-infrastructuren (voorheen Lampertz). De toonaangevende software
providers Eplan en Mind8 - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 13 productiesites, 63
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10.500 mensen tewerk en realiseerde in 2010 een omzet van
meer dan 2 miljard euro. Meer informatie op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
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